
International Student Conference 2014 on Global Citizenship 

The only hope for preserving what is best [for the world], lies in the practice of immense 

charity, a wide tolerance, a sincere respect for opinions that are not ours – P. G. Hamerton 

 

Selayang Pandang 

International Student Conference adalah konferensi internasional dengan serangkaian 

kegiatan edukatif yang diinisiasi oleh International Office Universitas Katolik 

Parahyangan. ISC 2014 yang mengangkat tema “Disaster Management : Moving Towards 

Zero Catastrophe” diselenggarakan pada tanggal 17 Januari hingga 26 Januari 2014 

bertempat di Bandung, Padalarang, Jogjakarta, dan Magelang. Panitia ISC memutuskan 

untuk mengangkat tema disaster management ini karena mereka mempunyai 

keprihatinan khusus terhadap keadaan masyarakat internasional yang sangat dekat 

dengan kejadian bencana namunbanyak yang masih tidak memiliki pengetahuan dan 

kemampuan untuk mengelola bencana yang tepat untuk mencegah atau 

menanggulanginya. Di Indonesia, misalnya, sering terjadi bencana yang memakan 

korban ribuan jiwa. Padahal, jika kesadaran serta sistem pengelolaan bencana dapat 

ditingkatkan, kemungkinan kerugian jiwa dan material bisa dihindari. 

 ISC 2014 mengundang 34 mahasiswa Unpar dan 63 peserta asing yang berasal 

dari 22 negara yang berbeda. Selama sepuluh hari, mereka diberikan kesempatan untuk 

mengikuti perkuliahan dari berbagai keynote speaker ternama, kuliah lapangan, 

workshop, serta pengenalan budaya Indonesia.  

Unpar – melalui ISC – berkeinginan untuk menumbuhkan sikap kritis, 

kepedulian, dan toleransi mahasiswa dalam menghadapi isu-isu global yang terjadi. ISC 

menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk dapat menyalurkan ide dan pemikiran 

mereka dalam usaha-usaha pengelolaan bencana di negara mereka masing-masing. 

Mahasiswa juga berkesempatan untuk mempromosikan kearifan budayanya dan 

sekaligus belajar menghargai keunikan budaya negara lain. Karena inisiatif inilah, 

Unpar kemudian dinobatkan menjadi anggota International Network of Universities, a 

Consortium for Global Citenzhip – dan sekaligus menjadi satu-satunya universitas dari 

Indonesia yang tergabung dalam konsorsium tersebut. 



 

Perkuliahan Umum dan Lapangan 

 Sebelum berdiskusi lebih jauh mengenai disaster management, peserta terlebih 

dahulu harus diberikan dasar-dasar pengetahuan yang akan membuat mereka 

memahami gambaran besar dari pengelolaan bencana itu sendiri. Maka,  selama lima 

hari pertama pun mereka mengikuti perkuliahan umum di ruang audio visual, Gedung 3 

FISIP dan Ruang Aula Fakultas Hukum. Perkuliahan umum ini disampaikan oleh : 

1. Prof. Paulus Pramono dengan topik “Nullifying the Hazards of Catastrophe”, 

2. Tabrani, staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjelaskan 

tentang usaha BNPB untuk mensosialisasikan penanggulangan bencana alam di 

Indonesia, 

3. Dr. Tavida Kamolvej dari Thammasat University dengan topik “Inquiry of 

International Policy on Disaster Management”, 

4. Prof. Emiko Nakasaka dari Hiroshima University dengan topik “The Human 

Rights of Disaster Refugee in the Emergency and Post-Disaster Recovery”, 

5. Dr. Kenneth Rutherford dari James madison University dengan topik “Decreasing 

the Risk of Men-made Disaster and the Role of International Partnership to Nullify 

the Hazard of Catastrophe”, 

6. Prof. Robertus Wahyudi Triweko, rektor Unpar, mengajak peserta menyaksikan 

dokumenter tentang bencana alam dan bencana buatan manusia. Peserta 

kemudian mendiskusikan elemen-elemen penting yang dapat dipelajari dari 

penanganan bencana ini. 

7. Dr. Bambang Hargono memberikan penjelasan tentang fenomena meletusnya 

Gunung Merapi. Meletusnya Gunung Merapi beberapa tahun lalu sempat menjadi 

berita utama di berbagai media massa internasional. Penanganan terhadap 

bencana erupsi Gunung Merapi ini tentu patut dianalisis untuk dijadikan 

pembelajaran dan evaluasi dalam menghadapi bencana serupa. 

Dari tujuh pengajar yang sangat ahli di bidangnya masing-masing, para peserta ISC 

2014 mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru mengenai pengelolaan bencana. 

Antusiasme para peserta terbilang tinggi, hingga di setiap sesi tanya-jawab selalu ada 

saja beberapa orang yang tak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Ini 



menunjukkan tingginya ketertarikan mereka dalam mempelajari seluk beluk disaster 

management yang disoroti dari berbagai pendekatan bidang studi. 

 Namun, keingintahuan mereka tak harus dijawab di dalam kelas saja, melainkan 

juga di lingkungan yang sebenarnya. Sebagai kelanjutan dari kuliah umum, peserta juga 

mengikuti kuliah lapangan. Pertama-tama, peserta ISC 2014 melakukan kunjungan ke 

Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda, Bandung, untuk menelusuri pentingnya keberadaan 

hutan di wilayah perkotaan. Taman yang memiliki beberapa anak terjun ini tercatat 

sebagai daerah resapan air (DRA) terbesar yang ada di Bandung. Taman ini juga 

berfungsi sebagai tempat wisata dan penyedia udara segar di wilayah sekitarnya. 

Karena perannya sangat penting, maka penduduk di sekitar jalan Ir. H. Juanda sangat 

menghargai keberadaan hutan ini. Mereka tidak ingin taman hutan mereka digusur oleh 

real estate atau pusat perbelanjaan. 

Seusai berkeliling Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda, peserta melanjutkan perjalanan 

ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sarimukti dan Waduk Saguling. Di TPA Sarimukti 

mereka mempelajari bagaimana sampah diolah menjadi kompos atau produk daur 

ulang. Sedangkan di Waduk Saguling, peserta melihat bagaimana kadar pencemaran air 

Kota Bandung yang didominasi oleh limbah rumah tangga, limbah industri, limbah 

pertanian dan peternakan, dan berbagai polutan lain yang mencemari kebersihan air di 

waduk tersebut. 

Tujuan terakhir di Bandung adalah Kota Baru Parahyangan. Berdiri sejak tahun 

2001 , KBP merupakan hunian modern yang mengutamakan pembangunan ramah 

lingkungan. Peserta kemudian membantu pembuatan lubang biopori yang berfungsi 

sebagai penyerap air. Gerakan membuat lubang biopori ini dipelopori oleh Walikota 

Bandung, Ridwan Kamil, dimana beliau mengajak setiap penduduk kota Bandung untuk 

membuat daerah resapan air di tempat tinggal mereka masing-masing. 

Pengenalan Budaya 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ISC 2014 tidak hanya memperhatikan 

aspek akademis, namun juga aspek sosial dan budaya. Selama sepuluh hari  para 

peserta telah diajak memainkan permainan tradisional yang populer untuk merayakan 

hari kemerdekaan Indonesia, seperti lomba makan kerupuk dan balap karung. Peserta 



juga berkesempatan untuk belajar membatik menggunakan canting dan batik jumputan, 

menyaksikan tari Saman dan memainkan instrumen angklung bersama-sama. 

Menjelang hari keenam, peserta ISC 2014 bersama-sama menuju Jogjakarta. 

Perjalanan yang cukup lama menggunakan bis seolah-olah tidak membuat para peserta 

kehilangan tenaga. Buktinya, begitu menginjakkan kaki di Jogja, hampir semua peserta 

merasa tidak sabar memulai serangkaian kunjungan mereka. Di hari pertama di 

Jogjakarta, peserta mendapatkan free time, yang dimanfaatkan oleh peserta untuk 

mengunjungi Keraton Jogja, alun-alun, Jl. Malioboro, dan tempat-tempat tujuan wisata 

lainnya. Selanjutnya, para peserta mengunjungi Museum Merapi dan Terminal Bus 

Kaliurang. Selain mempelajari erupsi Merapi secara langsung, peserta juga diajak untuk 

berinteraksi dengan korban letusan Merapi beberapa tahun yang lalu. Dari interaksi 

tersebut, peserta bisa membuat analisa dan membuat perencanaan efektif untuk 

mengatasi bencana yang sama di masa depan. Ada sedikit rasa geli melihat peserta-

peserta asing berkomunikasi secara bercampur-aduk antara Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Peserta Unpar dengan cekatan membantu peserta internasional 

menerjemahkan maksud mereka ke dalam Bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh 

penduduk lokal. 

Jogjakarta yang penuh dengan jejak-jejak sejarah mereka jelajahi sampai habis. 

Tak ketinggalan mereka berkunjung ke Candi Borobudur dan menyaksikan tarian 

Ramayana di pelataran Candi Prambanan. Sepuluh hari tentu tidak cukup untuk 

mengenal budaya Indonesia secara menyeluruh, namun kebanggaan mahasiswa Unpar 

dan ketertarikan peserta asing dalam mengenal budaya Indonesia menjadi hadiah 

tersendiri yang bisa dibawa pulang.  

Sebagai penutup acara ISC 2014, para peserta kembali ke Bandung dan 

mempresentasikan topik-topik terkait pengelolaan bencana, berdasarkan apa yang 

telah mereka pelajari selama 10 hari terakhir. Peserta sepakat bahwa tahap yang paling 

penting dari pengelolaan bencana adalah meningkatkan persiapan masyarakat dan 

menangani pemulihan pasca bencana terjadi. Hari kesepuluh menjadi acara puncak 

dimana mereka juga berkesempatan menunjukkan seni budaya mereka di hadapan 

peserta yang lain. Keberagaman yang menjadi satu. Unity in Diversity, secara khusus 



peserta asing memberikan lagu yang mereka buat untuk mengenang kebersamaan 

selama ISC ini. 

Keberhasilan ISC dalam merangkul generasi muda Unpar untuk peduli pada isu-

isu global akan terus dipelihara dengan menyelenggarakan konferensi yang unik dan 

edukatif. ISC akan hadir kembali tahun 2015 dengan tajuk “Sustainable Urban and 

Human Settlement : Creating a Smart City for All”. Bila kalian tertarik untuk 

meningkatkan international exposure kalian, bergabunglah dalam kegiatan ini. 

Rekruitasi peserta akan diselenggarakan pada bulan September – Oktober. See you then! 

[Falencia C. Naoenz – 2012330080] 

 


